KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT
yang

telah

melimpahkan

rahmat

dan karunia-Nya

sehingga

penulis

dapat

menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “Pengaruh Dewan Komisaris Independen,
Komite Audit, Leverage dan Manajemen Laba terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi
Pada Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015 –
2018)”. Tujuan dari penyusunan proposal skripsi ini adalah untuk memnuhi salah satu

syarat kelulusan Program Strata Satu Akuntansi pada Program Studi S1 Akuntans i,
Universitas Telkom.
Dalam penyusunan

proposal skripsi ini penulis

mendapatkan

banyak

bimbingan, kritik dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini
penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta limpahan rahmat dan
karunia kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi
ini dengan baik.
2. Amirudin (alm) dan Reni Yulisma selaku orang tua penulis, Fahmi Shahab,
Faizal Amar Amrullah selaku saudara penulis yang selalu memberika n
dukungan dan doa yang tiada henti sehingga penulis termotivasi untuk
menyelesaikan proposal skripsi ini.
3. Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Telkom Bapak Deannes
Isynuwardhana, S.E., MM.
4. Muhamad Muslih, S.E., M.M., CSRS. selaku dosen pembimbing yang telah
mengarahkan dan membantu penulis dalam melakukan penyusunan proposal
skripsi.
5. Seluruh dosen Program Studi S1 Akuntansi Universitas Telkom yang telah
memberikan pengalaman dan ilmu bagi penulis selama penulis menempuh
pendidikan di Universitas Telkom.
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6. Seluruh sahabat penulis Naurah Fakriyah Amanda, Salma Indah Diana, Vinsen,
Mimut, Fikri Aditya, Sri Wahyuni, Velinda Supandi Putri, Yessi, Ihsan, Dhita
Aira, Reissa Salma Fauziah,

Devi Harisda, Melisa, Yasaliano,

Yusuf

Rahmatullah, Dede Ochsandre yang selalu memberikan motivasi dan saling
bertukar pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
Semoga Allah SWT selalu memberikan kesahatan dan membalas semua
kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis memberikan dorongan, motivas i
dan doa yang tiada henti. Penulis menyadari masih terdapat kekurungan dalam
penyusunan proposal skripsi ini sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan
saran yang membangun. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang
membutuhkan.
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